
03-6787103 03-6771884, פקס:  וה, טל:  7 פתח תקו גליל גום - המרכז לגלגלים בע"מ - אריה שנקר 

גלגלים מגומי אפורהמרכז לגלגלים בע"מ
ג'נט פלסטיק מצופה גומי אפור

גלגלים למשקלים קלים

מק"ט
מידהקוטררוחבבוקסהלמשקלגובהגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

FD22501.545x3345x336.2722716502"
FD3275281x40100x596.21044521753"
FD32100281x40100x598.513455261004"
FD32125281x40100x598.516160271255"

מק"ט
מידהקוטררוחבבוקסהלמשקלגובהאופסטגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

FP2250B1.536x3650x506.225722716502"
FP3275B249x4965x656.2331044521753"
FP32100B255x5575x758.53313455261004"
FP32125B255x5575x758.53316160271255"

גלגל פלטה קבועה - גומי אפור

מק"ט
מידהקוטררוחבבוקסהלמשקלגובהאופסטגודל החורגודל הפלטהמרכזי חוריםעובי מזלגמס' פריט 

FP22501.536x3650x506.225722716502"
FP3275249x4965x656.2331044521753"
FP32100255x5575x758.53313455261004"
FP32125255x5575x758.53316160271255"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל גומי אפור

גלגל פלטה מסתובבת -גליל גומי אפור + מעצור

תכונות הגליל

אינו משאיר סימנים	 
לשינוע פנימי	 
מתאים לעגלות שירות	 
שקט במיוחד	 

חל איסור מוחלט להפיץ, לשכפל או להעתיק כל תמונה או תוכן מקטלוג זה ללא אישור בכתב מהחברה. תוכן זה הינו רכושה הפרטי והבלעדי של חברת גליל גום בע"מ. ט.ל.ח16

http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FD2250&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FD3275&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FD32100&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FD32125&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FP2250&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FP3275&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FP32100&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FP32125&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FP2250B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FP3275B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FP32100B&Submit11=+%D7%97%D7%A4%D7%A9+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FP32125B&Submit11=+���+
http://www.2all.co.il/web/Sites/Galgalim/catalog.asp?t1=1&t2=14
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גלגלים מגומי אפורהמרכז לגלגלים בע"מ
ג'נט פלסטיק מצופה גומי אפור

גלגלים למשקלים קלים

מק"ט
מידהקוטררוחבבוקסהלמשקלגובהאופסטקוטר החורעובי מזלגמס' פריט

FG22501.510.525702716502"
FG3275210.5331014521753"
FG32100212.903313255261004"
FG32125212.903315860271255"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל גומי אפור

מק"ט
מידהקוטררוחבבוקסהלמשקלגובהאופסטקוטר החורעובי מזלגמס' פריט

FG2250B1.510.525722716502"
FG3275B210.5331044521753"
FG32100B212.903313455261004"
FG32125B212.903316160271255"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל + מעצור

תכונות הגליל

מתאים לעגלות שירות	 
אפשרות לחיבור בורג עליון	 
אפשרות למתאם	 
אינו משאיר סימנים	 

הנ"ל לגלגלים  מרובע  או  עגול  מאוקולון  מתאמים  אפשרות 

מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה  	
והכימיקלים המזון  התרופות,  לתעשיית  מתאים   	 וצינורות    לפרופילים  מתאים   	

מתאם מרובעמתאם עגול

מק"ט
מידותמס' פריט

CM21.521.5-24X48
CM2424-27X48
CM2727-30X48
CM3232-35X49
CM3636-40X49

מק"ט
מידותמס' פריט

CR1919-21.5X48
CR21.521.5-24X48
CR2424-27X48
CR2727-30X48
CR3232-35X48
CR3636-40X48

17 חל איסור מוחלט להפיץ, לשכפל או להעתיק כל תמונה או תוכן מקטלוג זה ללא אישור בכתב מהחברה. תוכן זה הינו רכושה הפרטי והבלעדי של חברת גליל גום בע"מ. ט.ל.ח

http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FG2250&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FG3275&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FG32100&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FG32125&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FG2250B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FG3275B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FG32100B&Submit11=+���+
http://www.glil-gum.com/catalog.asp?Action=Search&SW=FG32125B&Submit11=+���+
http://www.2all.co.il/web/Sites/Galgalim/catalog.asp?t1=1&t2=14



